
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 6. TŘÍDU
pro dny od 27. dubna - 30. dubna 2020 (respektuji svátek 1. května)

Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne, 
znovu si jej projdi a oprav!!!

MLUVNICE 

Za úkol bylo:
1. Zopakovali jste si podle prezentací všechny větné členy? :-)
2. Měli jste si zkusit vypracovat z učebnice cvičení s. 76/ cv. 6 podle 

předlohy...zkontroluj (nezapomeň se podívat, co rozvíjí jednotlivá slova a jak jste 
se měli zeptat….. :-)

       PKS        POV1        PKS                        POV2        PŘS           PKS          PUM

Obecní pastýř Jakub a jeho dcera bydleli v malé chaloupce.

      POV         PŘS           PUZ               PUM      PKN

Chalupa stála osaměle na konci vesnice.

       PKS           POV     PKS                PUČ              PŘS                 PKS                     PT

Jakubova dcera Bára se odmalička starala o zeleninovou zahrádku.

                     PUM           PT      PUČ     PŘS    POV

Před chaloupkou jim v létě kvetly růže.

    PO       PUČ          PŘS            PKS      PT     PT       PT

Bára často pomáhala svému otci pást krávy.

 PUČ   PT          PŘS            PKS   POV  PKS

Vždy je doprovázel jejich pes Lišaj.

         PT     POV    PKN    PŘS             PŘJS        PON

O Báře lidé ze vsi říkali, že je divá.  ONA

 POV                   PŘJS                        PT                      PŘS                PON

Ona ale byla statečná a pomluvám se vysmívala.  ONA

TAKTO MĚLO BÝT ZAPSÁNO DO ŠKOLNÍHO SEŠITU :-)



      3.  Pokračovali jste každý den sami v procvičování pravopisu        
na webové stránce, jak jste zvyklí již od září ze školy????
http://cestina.diktaty.cz/  Pokud pracuješ na těchto cvičeních každý týden – 
mělo by se vám dařit, měli byste už některá cvičení mít i bez chyb :-)

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA DNY od 27. 4. do 30. 4. 2020 

MLUVNICE

1. Minulý týden jste poprvé ve větách určovali všechny větné členy. Určitě se 
vám něco povedlo :-) Jistě se vám stalo, že jste udělali chyby, ale jste 
v 6. třídě - s větnými členy začínáte a procvičovat je budete každý rok tak, 
abyste v 9. ročníku je již bravurně zvládli. Nakonec určování větných 
členů budete vnímat jako zábavu, protože jediné, z čeho se stále bude 
vycházet….druhy VČ, co rozvíjí (jméno nebo sloveso) a jak se na ně 
ptáme! :-)
Nyní vám sem vložím ještě takový shrnující tahák, ten se vám bude vždy 
hodit :-)

http://cestina.diktaty.cz/


2. Vypracuj do školního sešitu těchto několik jednoduchých vět – urči 
všechny větné členy jako minulý týden a zapisuj stejně jako minulý 
týden! :-)

Zahradu zalévalo měsíční světlo. 
Vyprovodila jsem spolužačku ke dveřím. 
Budova naší školy je obrovská. 
Z šedé oblohy se sype sníh. 
Sál byl plný obrazů. 
Jirka vypravoval o zájezdu chlapcům a děvčatům. 
Všichni zemědělci se odpovědně připravují na žňové práce. 

      3.  Pokračujte každý den sami v procvičování pravopisu na webové
stránce, jak jste zvyklí již od září ze školy:
http://cestina.diktaty.cz/  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah
Čítanka – (bratr Jan Paleček) Oběd u paní Říčanské a Nasreddin

(vypráví Emanuel Frynta)

Zkontrolujte si zpětně, zda jste mi zaslali oba slohové úkoly. 
V BAKALÁŘÍCH máte:

• 1 – vše v pořádku :-)
• A – zaslali jste, ale odpověděla jsem, zda by se mohlo něco vylepšit... a již 
nepřišla odpověď – mrkněte na to znovu….
• N – nezasláno!!!

A TO JE VŠE!

http://cestina.diktaty.cz/

